מרידיאן חוצה קדמי Ren Mai - CV (Conception Vessel) -
נקודת פתיחה LU7 - Master Point -
נקודת סגירה KID6 - Couple Point -
מרידיאן ה CV -מכונה גם "ים מרידיאני ה "Yin -מכיוון שהוא משפיע על כל מרידיאני ה Yin -בגוף .הוא מהווה
חיבור בין מרידיאני ה Yin Wei Mai ,Chong ,KID-ועל כן נחשב לתומך ב Yin -של כל הגוף .מקורו של מרידיאן
זה הוא בכליות ,משם הוא זורם אל הרחם מטה אל נקודה  ,CV1שם מתחיל המסלול החיצוני.
למרידיאן זה מספר תפקידים ושימושים:
 .1ה CV -חשוב למערכת הרבייה בשני המינים.
 .2מסדיר את מחזור הווסת  ,PMS -היעדר ווסת ,דימום יתר בווסת ,הפסקת הווסת ,דימום מהרחם ,פוריות,
התעברות ,היריון ,לידה (ה CV -וה Chong -מקושרים לתמצית הטרום לידתית והפוסט לידתית ועל כן
קשורים להתפתחות העובר).
 .3ה CV -שולט בפיזור ה Wei Qi -בחזה ובבטן (בעיקר הבטן התחתונה).
 .4הוא מחזק את ה Yin -והדם ובכך מטפל בבעיות גיל המעבר שמקורם בחום ריק כתוצאה מחוסר  .Yinה-
 CVצובר  Yinמהאזור שמתחת ל ,CV8 -ומספק  Yinלאזורים שמעל לנקודה זו (הטבור).
 .5ה CV-מניע את ה Qi -במחמם התחתון וברחם ומשום כך הוא שימושי במצבים של נפיחויות וסרטן ברחם.
בגברים משתמשים בו במצב של הרניה.
 .6תחום הפעילות של ה CV-הוא לא רק המחמם התחתון אלא גם המחמם האמצעי והעליון .בפרקטיקה
משתמשים ב CV-בכדי לעודד את תפקוד ההורדה של הריאות ואת תפקוד הקבלה של הכליות .ועל כן
במצב של אסטמה כרונית נשתמש ב.CV-
אזור בגוף :פרינאום ,רחם ,פרוסטטה ,בטן ,חזה ,ריאות ,גרון ,פנים.

אין להעתיק או להפיץ חוברת זו או קטעים ממנה בשום צורה ,דרך אמצעי אלקטרוני או מכני ,לרבות צילום
והקלטה ,הקלדה וכיו"ב ,ללא אישור בכתב מהמחבר.
כל הזכויות שמורות ליניב פתיה

 - CVהמרידיאן המרכזי
המרידיאן מתחיל אצל נשים ברחם ואצל גברים בבטן התחתונה ומתגלה בנקודה  CV1בפרינאום ,משם עולה לאורך
קו האמצע הקדמי מהבטן אל החזה ,הגרון והלסת ומסתיים בנקודה  .CV24החלק הפנימי של המרידיאן סובב את
הפה ומתחבר אל מרידיאן ה GV -בנקודה  GV28ומסתיים מתחת לעין בנקודה .ST1

ענף פנימי של המרידיאן המרכזי עולה מהאגן ,חודר לעמוד השדרה ועולה לאורכו.

אין להעתיק או להפיץ חוברת זו או קטעים ממנה בשום צורה ,דרך אמצעי אלקטרוני או מכני ,לרבות צילום
והקלטה ,הקלדה וכיו"ב ,ללא אישור בכתב מהמחבר.
כל הזכויות שמורות ליניב פתיה

 - CVמרידיאן החיבור
המרידיאן מתחיל בנקודה  CV15ומתפזר בבטן  -בחלקה העליון והתחתון.

אין להעתיק או להפיץ חוברת זו או קטעים ממנה בשום צורה ,דרך אמצעי אלקטרוני או מכני ,לרבות צילום
והקלטה ,הקלדה וכיו"ב ,ללא אישור בכתב מהמחבר.
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טבלת נקודות דיקור על מרידיאן החוצה הקדמי ()CV
CV

שם הנקודה

אופי הנקודה

מיקום

CV1

מפגש הYin -
Hui Yin

מפגש עם המרידיאנים GV, Chong
נקודת Ghost

CV2

עצם מעוגלת
Qu Gu

מפגש עם מרידיאן הLIV -

CV3

קוטב מרכזי
Zhong Ji

CV4

שער המקור
Guan Yuan

CV5

שער האבן
Shi Men

נקודת התראה ) (Mu Pointשל
שלפוחית השתן
מפגש שלושת מרידיאני השרירים של
ה Yin-של הרגל ()TMM
נקודת התראה ) (Mu Pointשל המעי
הדק
מפגש מרידיאני ה Yin-של הרגל
מפגש עם מרידיאן הChong -
נקודת התראה ) (Mu Pointשל
המחמם המשולש

CV6

ים האנרגיה
Chi Hai

נקודת ים הצ'י

CV7

צומת הYin -
Yin Jiao

נקודת התראה של המחמם התחתון
מפגש עם מרידיאני הKID, Chong-

CV8

מעבר לנשמה
Shen Que
מפריד נוזלים
Shui Fen

בפרינאום ,באמצע הדרך בין האנוס
לאשכים בגברים ,ובין האנוס
לנרתיק בנשים
בקו האמצע של הבטן התחתונה,
בגבול הסופריורי של עצם העצה
( 5 ,)Pubicצון מתחת לטבור
בקו האמצע של הבטן התחתונה,
 1צון מעל עצם העצה ( 4 )Pubicצון
מתחת לטבור
( 1צון סופריורית ל)CV2 -
בקו האמצע של הבטן התחתונה,
 2צון מעל עצם העצם ( 3 )Pubicצון
מתחת לטבור
( 1צון סופריורית ל)CV3 -
בקו האמצע של הבטן התחתונה,
 3צון מעל עצם העצה ) 2 (Pubicצון
מתחת לטבור
( 1צון סופריורית ל)CV4 -
בקו האמצע של הבטן התחתונה3.5 ,
צון מעל עצם העצה ( 1.5 ,)Pubicצון
מתחת לטבור
(חצי צון סופריורית ל)CV5 -
בקו האמצע של הבטן התחתונה4 ,
צון מעל עצם העצה ) 1 ,(Pubicצון
מתחת לטבור
( 1צון סופריורית ל)CV5 -
במרכז הטבור

CV10

בטן תחתונה
Xia Wan

CV11

חיזוק המרכז
Jian Li

CV12

אמצע הבטן
Zhong Wan

CV13

בטן עליונה
Shang Wan

נקודת התראה ) (Mu Pointשל הקיבה
נקודת מפגש ( )Hui Meetingשל
איברי הFU -
מפגש של מרידיאני SI ,TW ,ST
מפגש עם מרידיאני הST ,SI -

CV14

שער גדול
Ju Que

נקודת התראה ) (Mu Pointשל הלב

CV15

זנב היונה
Jiu Wei

נקודת החיבור של מרידיאן הCV -

CV16

חצר מרכזית
Zhong Ting

CV9

מפגש עם מרידיאן הSP -

בקו אמצע הבטן 1 ,צון סופריורית
לטבור ו 7 -צון אנטריורית
לSternocostal Angle -
בקו אמצע הבטן 2 ,צון סופריורית
לטבור 6 ,צון אנטריורית
לSternocostal Angle -
בקו אמצע הבטן 3 ,צון סופריורית
לטבור 5 ,צון אנטריורית
לSternocostal Angle -
בקו אמצע הבטן 4 ,צון סופריורית
לטבור 4 ,צון אנטריורית
לSternocostal Angle -
בקו אמצע הבטן 5 ,צון סופריורית
לטבור 3 ,צון אנטריורית
לSternocostal Angle -
בקו אמצע הבטן 6 ,צון סופריורית
לטבור 2 ,צון אנטריורית
לSternocostal Angle -
בקו אמצע הבטן 7 ,צון סופריורית
לטבור 1 ,צון אנטריורית
לSternocostal Angle -
בקו אמצע הסטרנום,
בSternocostal Angle -
(בגובה המרב"צ החמישי)
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CV17

מרכז החזה
Shan Zhong

CV18

היכל הג'ייד
Yu Tang
ארמון סגול
Zi Gong
חופה מפוארת
Hua Gai
ציר הג'ייד
Xuan Ji
ארובה שמימית
Tian Tu

CV23

מעיין צדדי
Lian Quan
מיכל הנוזלים
Cheng Jiang

CV19
CV20
CV21
CV22

CV24

נקודת התראה ) (Mu Pointשל
מעטפת הלב
נקודת מפגש ) (Hui Meetingשל הצ'י
נקודת ים הצ'י
מפגש מרידיאני הSP, KID, SI, TW-

נקודת אשנב לרקיע
מפגש עם מרידיאן הYin Wei -
מפגש עם מרידיאן הYin Wei -
נקודת התראה ) (Mu Pointשל הCV -
מפגש מרידיאני הGV ,LI ,ST -
נקודת Ghost

בקו אמצע הסטרנום ,בגובה
המרב"צ הרביעי

בקו אמצע הסטרנום ,בגובה
המרב"צ השלישי
בקו אמצע הסטרנום ,בגובה
המרב"צ השני
בקו אמצע הסטרנום ,בגובה
המרב"צ הראשון
בקו אמצע המנובריום ,באמצע
הדרך בין הנקודות  CV20לCV22 -
בקו האמצע ,בשקע הסופרא
סטרנאלי ,חצי צון מעל
הSuprasternal Notch -
בקו האנטריורי אמצעי של הצוואר,
בשקע מעל עצם הHyoid -
מעל לסנטר ,בשקע שבמרכז
הMentolabial Groove-
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